
ยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ความสอดคล้องและตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ 

ของแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2561 -2564  
 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
  “ยุทธศาสตร์ชาติ” จะเป็นกรอบอย่างหนึ่งในการจัดทานโยบายและการจัดสรรงบประมาณ

ของรัฐบาลชุดต่อๆ ไป เช่น มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดทา การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะ
บรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทุกภาคส่วน อย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา 275 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 
(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม (3)การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ด้านเศรษฐกิจ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 
 ๑. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒. การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 ๓. การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างย่ังยืน  
 ๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน  
 ๕. การเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน  
 ๖. การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย   
 ๗. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์ 
 ๘. การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ๙.  การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกจิ  
 ๑๐. ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพัฒนา  

แนวทางการพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 1. เพิ่มศกัยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
 2. พัฒนาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มสูง 
 3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวตัิศาสตร์ 
ธรรมชาติ และกีฬาสูน่านาชาต ิ 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 5. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ตน้น้ า 
 

ยุทธศาสตรห์ลกั  
 1. ด้านความมั่นคง 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
3. การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
6 .ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  

วิสัยทศัน์ : ศูนยก์ลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ไหม ท่องเทีย่วอารยธรรมขอม  
และการค้าชายแดน 
 1. การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
 2. การยกระดับอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 3. การส่งเสรมิและพัฒนาการค้าการลงทนุ และการค้าชายแดน  

วิสัยทศัน์ : ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วอารยธรรมขอมและกฬีามาตรฐานโลก เศรษฐกจิมั่นคง  
สังคมสันติสุข 9 ดี  
 1. ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกฬีามาตรฐานโลก 
และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”   
 2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรมัย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ย่ังยืน บนพืน้ฐาน
ความพอเพียง”  
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม”  
 4. ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมย์สันติสุข 9 ด”ี  
  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560 – 2579) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

(พ.ศ.2561-2564)  

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  
(พ.ศ.2561 – 2564) 

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 



     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ที่  1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งเป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึง
สภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนต้องการ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือ
บรรลุผลในอนาคตข้างหน้า   ดังนี้ 

   “เกษตรยั่งยืน ประชาชนมีความรู้ คู่คุณธรรม 
๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 : ด้านเศรษฐกิจ  
"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”  
เป้าประสงค์    (Goals) 
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
 2. ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยมาตรฐานสากล  
       ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10) 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
3. จ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  (คน) 
4. จ านวนประชาชนที่รับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน) 
5. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
6. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรได้รับการพัฒนา (แห่ง) 
7. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย  (ไร่) 
8. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่เน้นการท า

การเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย (ราย) 
9. จ านวนกลุ่มของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพ

ในการประกอบการ (กลุ่ม) 
10. จ านวนแปลงที่ได้รับการรับรองมาตฐาน GAP (แปลง) 
11. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
12. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน 
 
 



 
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
14. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
15. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ร้าน) 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด 
4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว  
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ 
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน 

11. เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของเมืองบุรีรัมย์ 

12.  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่ม

จังหวัดอีสานใต ้
15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
 16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
19. ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิต

หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและ

อุตสาหกรรมบริการ 
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร 
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zonning) 
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 
 
 
 



 
3.4.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มั่นคง ย่ังยืน บนพื้นฐานความพอเพียง" 
เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข   
2. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย1. จ านวนของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ราย) 
2. เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้  (ร้อยละ) 
3. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
5. จ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่

ตลาดแรงงาน (ราย) 
6. จ านวนของแรงงานและแรงงานนอกระบบที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิการประกันสังคมตามกฎหมาย

แรงงาน (ราย) 
7. จ านวนแรงงานนอกระบบได้รับการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริม 
8. ร้อยละของอ าเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
9. อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าของวัยรุ่นลดลง (อายุ 15-19 ปี) 
10. ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นและ

ร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
11. จ านวนเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมและวัฒนธรรม 
12. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข  9 ดี 
13. ระดับความส าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการของภาครัฐ

และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
3. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพทาง

การศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ 
4. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงอยู่ในชุมชนและสังคมของ

เด็กและเยาวชนในทุกระดับ  
5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
6. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจร

ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
7. รณรงค์และส่งเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค ตลอดจนการดูแลผู้ป่วย

ในครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถ้วนหน้า 
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ทางการแพทย ์
9. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 



10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา รายได้
สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) 

11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

 
3.4.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"   
เป้าประสงค์   (Goals) 

1. พัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าอย่างสมดุล 
    2. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน 
    3. จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน   

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. จ านวนแหล่งน้ าจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอส าหรับการใช้ประโยชน์ (แห่ง) 
๒. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ (พ้ืนที่ป่าสงวน ป่าสาธารณะ ป่าชุมชน และพ้ืนที่ชุ่มน้ า) เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
๓. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 
         ๔. อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะชุมชนลดลง 

๕. จ านวนชุมชนที่ส่งเสริมการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
๖. ปริมาณขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และการก่อให้เกิดโรคจากขยะและมลพิษลดลง 
๗. จ านวนพื้นที่เผาในที่โล่งของจังหวัดลดลง 
๘. จ านวนพื้นที่ประสบภัยแล้งอุทกภัย และภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขปัญหาและประชาชนที่

ได้รับผลกระทบมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา 
๙. จ านวนพื้นที่ป่า และพ้ืนที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการน้ าภาคการผลิต (ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ าและการจัดการแหล่งน้ าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เครืองข่ายประชาสังคม 

3. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเน้นการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด 

4. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่
ของพลเมืองคนบุรีรัมย์ 

6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 



7. ส่งเสริมให้เกดิกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

8. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
  
 
3.4.4   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ   

“บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี” 
เป้าประสงค์   (Goals) 
1. สังคมสงบสุขและอบอุ่น 

      2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ๓. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย 
2.  ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางประชา

รัฐ 
3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
๔. ระดับความส าเร็จในการป้องกันผู้ที่อาจเข้าไปที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
๕. ระดับความส าเร็จของการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๖.  ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายใน

จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗. ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจต าบล 
๙. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
1๐. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
1๑.  ระดับความส าเร็จของการผนึกก าลังประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือสนับสนุนการป้องกัน

ประเทศ 
1๒.  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
1๓. ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง 
1๔.  ระดับความส าเร็จของการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1๕.  ระดับความส าเร็จของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่สอดคล้องกับความ

มั่นคงของชาติ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และการ

เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
อย่างยั่งยืน 



3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ
ภายหลังจาการบ าบัดฟ้ืนฟ ู

4. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีประ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด 

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้าไป
เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 

6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิ
ชอบ 

7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความม่ันคงภายในจังหวัด 
8.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้าน

มั่นคงและสงบสุข 
9.  พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
11. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
12. รณรงค์และส่งเสริมการข้ึนทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและใน

ชุมชน เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง   
13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


